
Jak wybudować dom

Budowa domu to wymagające przedsięwzięcie. Zanim zaprosisz swoich bliskich i znajomych
do wspólnego spędzenia wieczoru w już urządzonym salonie, musisz podjąć wiele decyzji i
dopełnić licznych formalności.

KREDYT
Jeśli nie jesteś w stanie w całości sfinansować takiej inwestycji, konieczny będzie kredyt. Jego
ostateczną wysokość bank uzależni od Twojej zdolności kredytowej. Dlatego najpierw sprawdź
swoją zdolność kredytową – dzięki temu dowiesz się, czy będziesz w stanie sfinansować
wymarzoną nieruchomość.

DZIAŁKA
Budowę domu powinien poprzedzić wybór optymalnej działki. Co warto wziąć pod uwagę przy
okazji takiego wyboru? Na pewno nie możesz zapomnieć o tym, by działka była uzbrojona lub
przynajmniej położona blisko przyłącz. Ponadto ważne będą m.in.:  najbliższe sąsiedztwo
(dostępność szkół, przedszkoli, sklepów i aptek) i ukształtowanie terenu.

Na przyszły komfort zamieszkania wpływa bardzo wiele czynników, często pomijanych przez
Klientów przy wyborze działki. Najlepszy przykład to dojazd. Do działki może prowadzić droga
prywatna bądź publiczna. Pięknie położona działka, do której dojeżdżamy drogą prywatną,
może dać Ci się we znaki zimą. Zamiast podziwiania uroków okolicy, spędzisz bowiem długie
godziny na odśnieżaniu drogi.

PROJEKT
Twój wymarzony dom powstanie w oparciu o projekt architektoniczny. Czeka Cię wybór
między gotowym, już istniejącym projektem i zamówieniem indywidualnego projektu,
przygotowanego specjalnie dla Ciebie. Pamiętaj: projekt powinien być dopasowany zarówno
do działki, jak i Twojej zdolności kredytowej oraz sytuacji rodzinnej. Zanim dokonasz wyboru,
pomyśl też o potencjalnych kosztach eksploatacji – wybór odpowiednich rozwiązań pozwoli Ci
zminimalizować koszt utrzymania domu w przyszłości.
Pierwsze etapy już za Tobą – masz działkę i projekt.

POZWOLENIE I DOKUMENTY KREDYTOWE
Następne kroki to uzyskanie pozwolenia na budowę i kompletowanie dokumentów kredytow-
ych. Wnioski kredytowe warto złożyć równolegle w kilku bankach. Po decyzji każdego z nich
możesz rozpocząć indywidualne negocjacje, które pozwolą Ci uzyskać najlepsze warunki.

TRANSZE KREDYTU
Bank przekazuje zazwyczaj środki w 3 transzach, dostosowanych do stanu zaawansowania
prac budowlanych (stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty i wykończenia). Do mo-
mentu uruchomienia ostatniej transzy będziesz spłacać jedynie odsetki; dopiero od tej chwili
rozpocznie się spłata kapitału. Dlatego im szybciej dom stanie, tym taniej będzie Cię kosztował.

REFINANSOWANIE
Po 3 latach warto rozważyć refinansowanie. Być może na rynku będą dostępne korzystne
oferty innych banków i w ostatecznych rozrachunku opłacalne będzie przeniesienie kredytu.
Atrakcyjna może się też okazać zmiana waluty.

 

WSPARCIE

Jak widzisz, budowa domu wymaga kompleksowych działań. Na wielu etapach tego
przedsięwzięcia potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Mamy nadzieję, że dzięki lekturze
naszego poradnika wiesz już więcej o kolejnych krokach, które trzeba podjąć, by móc się
cieszyć własnym domem.

 

Jeśli potrzebujesz kompleksowego wsparcia lub porady na jakimkolwiek etapie budowy,
skontaktuj się z doradcą Gemini Polska.


